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1. Inleiding
In opdracht van de Stichting Geen Gehoor te Rijpwetering is een onderzoek uitgevoerd
naar de geluidbelasting ten gevolge van de HSL-Zuid op de meetlocatie Boskade te
Hoogmade. Hierbij is gebruik gemaakt van de geluidmetingen die door TNO Industrie en
Techniek te Delft zijn verricht in de omgeving van de HSL-Zuid. De resultaten van de
geluidmetingen zijn opgenomen in de volgende rapporten:
− rapport nr. MON-RPT-033-DTS-2009-03096 d.d. 15 oktober 2009: “Evaluatie van de
geluidemissie van de HSL-Zuid (dienstregeling september 2009);
− rapport nr. MON-RPT-2010-00055 d.d. 11 januari 2010: “Evaluatie van de
geluidemissie van hogesnelheidsmaterieel (Thalys) op de HSL-Zuid (dienstregeling
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In deze rapportages zijn (onder andere) de resultaten van geluidmetingen opgenomen op
de meetlocatie Boskade te Hoogmade.
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Doel van het onderzoek is de geluidbelasting op deze meetlocatie te bepalen voor het
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december 2009);

jaar 2010 en voor de toekomstige situatie met volledige capaciteit, zoals vermeld in het
Tracébesluit van 1998. De berekende geluidbelasting wordt getoetst aan de verleende
hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh).
2. Uitgangspunten
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2.1. Situatie en gemeten geluidniveaus
Door TNO zijn aan de Boskade te Hoogmade geluidmetingen uitgevoerd. In het rapport
van 15 oktober 2009 wordt door TNO aangegeven dat ”het voor de situatie in Hoogmade
aannemelijk is dat de overschrijding in figuur 5.1 representatief is voor de dichtbij gelegen
woning (op ongeveer 10 meter afstand van het meetpunt) aan de Boskade 10B.”
In figuur 1 is de meetlocatie weergegeven.
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Dit rapport is opgesteld in opdracht van, en betaald door, de Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering. De berekeningen die de
ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM hebben bij het 2 e TNO rapport (januari 2010) willen ze namelijk niet overleggen.
Terwijl ze wel verwijzen naar berekeningen. Om tegenspel te kunnen bieden heeft de Stichting deze daarom zelf laten maken.
Wie het volledige rapport wil hebben kan contact opnemen met:

Wij werken hard aan de onacceptabele geluidsoverlast die door de HSLwordt veroorzaakt.

Corr.adres: Hein Schildt, Zuidweg 11, 2375 AR Rijpwetering
Tel. 071 - 513 50 00, Fax 071 - 513 50 50, Mob. 06 - 53 90 16 36
E-mail geengehoor@geengehoorhsl.nl

Omdat het om een belangenorganisatie gaat, die overheidswerk op eigen kosten overdoet, ligt het voor de hand dat
overheidsorganisaties voor het rapport moeten betalen vóór ze het mogen gebruiken.
Deze toelichting is geschreven door Joost Smits, www.politiekactief.net

